
     96-97برنامه امتحانات دروس کارشناسی نیمسال دوم 
 

 )14نوبت سوم (ساعت  )8نوبت اول (ساعت  تاریخ امتحان

 شنبه

02/04/97 

 31امیري: –م  : 1مبانی برق 

 35خسروي: -م : 2مبانی برق 

 35خسروي: -م : 2مبانی برق 

 46اشرفی:-: د1طراحی اجزاء 

 28آیت الهی: -: د1مقاومت مصالح 

 شنبهیک

03/04/97 

 38:قره قانی -: دمقدمه اي بر سیاالت محاسباتی

 22:هاشمی نژاد-: دارتعاشات

 25:رجبی-: دارتعاشات

 

  47:منتظري -: دکنترل اتوماتیک

 

 شنبهدو

04/04/97 

 37:حسینی هاشمی -استاتیک : د

 37:محمدي -: داستاتیک

 41:شکریه -: داستاتیک

 47آسیایی: -: ددینامیک ماشین

 47: علیزاده -یک ماشین: ددینام

 25:احمدیان -سیستمهاي اندازه گیري: د

 شنبهسه 

05/04/97 

 

 
 34: حسینعلی پور -: د2ترمودینامیک 

 37:قندهاریون -: د 2ترمودینامیک 

 24:داودي -هاشمی د-اکبري د-: د روشهاي تولید 

 شنبهچهار

06/04/97 

 27:هاشمی نژاد-:  ددینامیک

 22اشرفی: -: د 3مقاومت مصالح 
 

 16بیسادي: -:  د2 مقاومت مصالح

 35:دانشجو -:  د2 مقاومت مصالح

 43:صفی زاده -:  د2 مقاومت مصالح

 شنبه

09/04/97 

 :  23:نیکنام -سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک: د

 10ساعت  106کالس 

 27:اکبري-: دمدیریت و کنترل پروژه

 20:ریاحی-: دمدیریت و کنترل پروژه
 

 

 26:صدیقی -: دعلم مواد

 

 شنبهیک

10/04/97 

 26:بیدآبادي -: دسوخت و احتراق

 39:هاشمی -پالستیسیته عملی وشکل دهی فلزات:  د

 

 46:قاسمی -: د 1ترمودینامیک 

 30:شهریاري -تأسیسات بهداشتی : د

 شنبهدو 

11/04/97 

 

  باز       30:بیگ زاده -مقدمه اي بر مکاترونیک: د 

 17:ی شادخرم-: د2طراحی اجزاء

 33:طالبی -: د2 طراحی اجزاء

 شنبهسه 

12/04/97 

 
 

 49:شجاعی فرد-: د 1انتقال حرارت 

 

 شنبهچهار

13/04/97 

 20مقیمی:-: د2 مکانیک سیاالت

 17:تقوي-: د2 مکانیک سیاالت

 46:نوري -: د 1مکانیک سیاالت 

 46:سیاوشی-: د1مکانیک سیاالت 

 25:شجاعی فرد-:  دتوربو ماشین

 دانشکده مهندسی مکانیکآموزش کارشناسی امور 

 

 
 



  »  96-97 دومبرنامه امتحانات نهایی دروس عملی کارشناسی در نیمسال «

  
  

 تاریخ

 امتحان 

 نوبت اول

 8,30ساعت 

 نوبت دوم

 11ساعت 

 نوبت سوم

 14ساعت 

 

 

 شنبــهیک

27/03/97 

 کارگاه تاسیسات آزمایشگاه انتقال حرارت
 

 کارگاه اتومکانیک
 زمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیکمحل آ

10+13+14+18 
 محمودوند-

 اکبرنیا-مکانیک : م 1نقشه کشی  

 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک
20+20 

 اسدزاده -

 

 

 شنبـهدو

28/03/97 

 آزمایشگاه مکانیک سیاالت 
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

7+9+14+13+7 
 موسی خانی-

 مایشگاه دینامیک ماشینآز
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

13+15+14+12 
 محمودوند-

 نقشه کشی  مـواد

 اکبرنیا -م
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 نقشه کشی  مـواد

 عابدي نژاد -م
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

 نقشه کشی  مـواد

 مصیب نژاد -م
 دانشکده معماري  109ن: کالس محل آزمو

 

 شنبـهسه 

 29/03/97 

 آز مبانی برق-آز علم مواد
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

        10+8+10      
 ملکی-

 آزمایشگاه مقاومت مصالح
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

12+12+12+12+12 
 محمودوند-

 آزمایشگاه ترمودینامیک
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

12+16+15 
 موسی خانی-

  نقشه کشی مهندسی شیمی

 رحیمی -م
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

 

 
  نقشه کشی مهندسی شیمی

 حسینی کر -م
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

 

 

 شنبهچهار

30/03/97 

  رحیمی -: م2نقشه کشی 

 ایت کارشناسیمحل آزمون: س
21 
 

 رحیمی -م:   2نقشه کشی 

 محل آزمون: سایت کارشناسی
20 

 

 محمدظاهري -م:  2نقشه کشی 
 محل آزمون: سایت کارشناسی

21 

 

  نقشه کشی  بـرق

 غالمی -م
دانشکده    ۱۰۹محل آزمون: کالس 

 معماری

  نقشه کشی  بـرق

 مقصودي -م
 دانشکده  معماري  109محل آزمون: کالس 

  کشی  بـرقنقشه 

 رحیمی -م
دانشکده   110و    109محل آزمون: کالس 

 معماري
( 


